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Події

ЗАПРОШЕННЯ 

ПРОТЕСТ  ОФІЦІЙНО ТРАГЕДІЯ  

Шановні волиняни, лучани та 
гості міста!

У Ратному через бездіяльність 
міліції перекрили трасу 
Брест — Чернівці

Підприємець «наварив» на тендері 
1,2 мільйона гривень

У Рівненській 
дитячій лікарні 
помер хлопчик

Традиційно в листопаді святку-
ється День працівників сіль-

ського господарства. З нагоди про-
фесійного свята 19 листопада 2011 
року о 8-й годині на Театральному 
майдані буде проводитися свят-
ковий ярмарок-продаж готової 

продукції від виробників і пере-
робників підприємств області. 
Запрошуємо усіх відвідати святко-
вий ярмарок!

Телефони для довідок у Луць-
ку: 23-14-11, 23-02-96, 24-42-53.

Майже сотня мешканців Рат-
нівського району минулої не-

ділі мало не на годину перекрила 
рух на міжнародній автомагістралі 
Брест — Чернівці. В такий спосіб 
вони протестували проти безді-
яльності міліції, звинувачуючи її 
працівників у свідомому затягу-
ванні слідства щодо резонансної 
ДТП зі смертельним наслідком. 

Як розповіли «Відомостям» 
родичі загиблої ратнівчанки Саш-
ко Людмили Петрівни, ДТП ста-
лося ще ввечері 12 жовтня. Жінку 
збив у райцентрі Ратне невідомий 
автомобіль. Унаслідок отриманої 
травми вона померла. Родичі заги-
блої кажуть, що слідчі зволікають 
у розслідуванні цієї справи. На 
їхню думку, не були вчасно прове-
дені необхідні експертизи, опитані 
свідки ДТП тощо. Тільки 2 лис-
топада слідчий допитав чоловіка 
загиблої, який був останнім, хто 
говорив із нею по телефону.

Про ці й інші подробиці слід-
ства учасники акції протесту роз-
повідали під час імпровізованого 
віча, яке влаштували при в’їзді до 
Ратного зі сторони Ковеля. Тут же 
відбувався збір підписів до керів-
ників області й обласної прокура-
тури з вимогою об’єктивного роз-
слідування обставин цієї справи.

Після цього учасники акції 
майже на годину перекрили рух 
на трасі Брест — Чернівці. Аби не 
залишати формальних підстав для 

кримінального переслідування, 
протестувальники обрали для пе-
рекриття автомагістралі пішохід-
ний перехід. Вони один за одним 
переходили з одного боку дороги 
на інший, утворюючи безперерв-
ний рух пішоходів на переході. 
Тож мітингувальники й Правил 
дорожнього руху не порушували, 
й рух автотранспорту на трасі таки 
заблокували. Акція тривала з 10-ї 
до 12-ї години ранку. 

За словами родичів загиблої 
жінки, це була лише попереджу-
вальна акція. Вони й далі наполяга-
тимуть на тому, щоб правоохоронці 
нарешті приступили до розсліду-
вання, пообіцявши підключити до 
справи ЗМІ.

Підприємливий лучанин запро-
понував одній із державних 

установ придбати належне йому 
адмінприміщення за ціною, що 
значно перевищувала його реаль-
ну ринкову вартість. Чиновники 
на таку операцію купівлі-продажу 
згодилися.

Чи мали якийсь зиск із цієї 
оборудки державні службовці, 
ще доведеться встановити. А от 
комерційна вигода з отриманих 
державних коштів для підприємця 
— надто очевидна, стверджують у 
податковій міліції Волині.

Спочатку громадянин Ж., ко-
трий займається підприємниць-
кою діяльністю, придбав адмінп-
риміщення за ціною лише 150 
тисяч гривень. Одначе згодом, для 
отримання кредитів у банківських 
установах, надавав документи про 
вартість цієї нерухомості не вище 
1,4 мільйона гривень у 2007-2008 
роках. А вже наступного, 2009 

року, лучанин подав держустанові 
висновок і звіт приватного оціню-
вача, з яких випливало: ринкова 
ціна пропонованого приміщення 
становить щонайменше 4,9 міль-
йона гривень. Тож підприємець 
запропонував державній установі 
купити його за 5,1 мільйона гри-
вень і переміг у тендерних пере-
гонах.

Коли ж податкова міліція по-
цікавилася думкою незалежного 
експерта, то з’ясувалося: реальна 
ринкова вартість приміщення в 
межах 3,9 мільйона гривень і не 
більше.

Свої пояснення про різницю 
у понад мільйон гривень із дер-
жавної кишені найближчим часом 
надаватимуть усі сторони цієї обо-
рудки в рамках розслідування кри-
мінальної справи відносно грома-
дянина Ж. за фактом заволодіння 
державними коштами в особливо 
великих розмірах.

Попередньою причиною смерті 
став анафілактичний шок. Або 

простіше — алергічна реакція на 
введений лікувальний препарат. Ме-
дики запевняють, що вони робили 
все можливе, аби врятувати дитину. 
Відомо, що перед уведенням препа-
рату алергопроб малому не робили. 
В лікарні пояснили це тим, що такі 
ліки хлопчик приймав і раніше. Офі-
ційно підтвердити, що саме спричи-
нило смерть, могли б експерти, але 
батьки категорично відмовилися від 
розтину. Про це повідомляє «Рівне 
вечірнє».

До дитячої міської лікарні мама 
привела Андрія через високу тем-
пературу. Лікарі поставили діагноз 
«пневмонія» та вирішили лікувати 
дитину стаціонарно. Матір поїхала 
за речами для сина, а коли поверну-
лась, їй сказали, що хлопчик помер. 
На укол дитину медики забрали з 
лікарняної ігрової кімнати. Більше 
хлопчик сюди не повернувся.

Головний лікар Рівненської місь-
кої дитячої лікарні Юрій Денисюк 
пояснив, що це блискавична форма 
анафілактичного шоку. Медики ро-
били все, що могли, — і масаж серця 
провели, і до апарату підключили. 
Але, на жаль, це не дало позитивно-
го результату. Каже, що за 40 років 
роботи в медицині пам’ятає декіль-
ка випадків анафілактичного шоку 
в маленьких пацієнтів, але до цього 
завжди вдавалося врятувати дитячі 
життя. Медики вважають, що їхньої 
вини у трагедії, що сталася, немає. 

Звільнення начальника військового ліцею поки що 
відклали, але він готується до гіршого
Питання про розірвання договору з 
начальником Волинського облас-
ного ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою Павлом 
Боснюком обговорювалось уже не 
раз. Нагадаємо, про це йшлося на 
початку року на засіданні комісії 
обласної ради. Не оминули цієї 
теми й нині. Більше того, тепер 
очільнику навчального закладу 
вказали на конкретні порушення. 
Навіть підготували проект рішен-
ня про звільнення. Одначе на 
сесії обласної ради питання про 
звільнення Боснюка зняли з роз-
гляду. Тож незрозуміло: чому після 
конкретних звинувачень увімкнули 
задній хід?

Ситуація з усуненням із посади 
Павла Боснюка, як ми вже сказали, 
розпочалась на початку року. Ще у 
січні начальник управління освіти 
та науки ОДА Михайло Попович, за 
словами начальника ліцею, запропо-
нував переписати контракт із очіль-
ником закладу лише на рік. Зауважте, 
попередньо контракт був укладений 
до 25 січня 2016 року, тобто термін 
його дії ще не закінчився. Свою ідею 
Михайло Михайлович тоді, мовляв, 
обґрунтовував «зірковою хворобою» 
Боснюка.

Тепер під час засідання комісії 
облради з питань духовності, релі-
гій, освіти і науки, культури та ЗМІ 
з вуст Поповича прозвучала інфор-
мація про низку порушень, які мали 
місце у ліцеї, на основі яких і виник 
проект рішення про розірвання до-
говору з керівником закладу. Серед 
них — зарахування дітей-сиріт без 
екзаменів на навчання, недостатній 
рівень виховної роботи, низький 
рівень складання зовнішнього не-
залежного оцінювання й інше. Що 
цікаво: минулого року працівники 
управління вивчали стан діяльнос-
ті в ліцеї, але в довідці перевірки 
більшості з вказаних вище заува-
жень немає. Навпаки, в цих напрям-
ках відмітили позитивні моменти. 
Отож, зважаючи на це, подання на 

звільнення для Боснюка стало сюрп-
ризом, а, як він каже сам, ще біль-
ше його здивував зміст документа. 
Вважає, що якби все написане було 
правдою, то з ним уже б працювали 
правоохоронці. 

— Більшість інформації, що міс-
титься в цьому поданні, досить сум-
нівного характеру, — коментує на-
чальник ліцею. — Наприклад, перші 
три пункти стосуються «грубих» по-
рушень у роботі приймальної комісії, 
зарахування до ліцею без екзаменів 
дев’ятьох дітей-сиріт. Утім, у Прави-
лах прийому до ліцеїв із посиленою 
військово-фізичною підготовкою 
вказано, що організацію прийому до 
ліцею здійснює приймальна комісія, 
я лише веду контроль за її роботою. 
Також там чітко прописано, що спо-
чатку зараховуються діти пільгових 
категорій, а потім на конкурсній 
основі усі інші. Протягом усіх де-
сяти років ми працювали саме за 
такою схемою, і жодних претензій 
не було. Зауважте, щороку в комісії 
є особи, які не працюють у ліцеї, і 
обов’язково присутній представник 
управління освіти. Цього року це 
був заступник начальника управлін-
ня, і він підтримав Протокол про за-
рахування до ліцею.

Наступна причина відправити 
Боснюка у відставку: невиправдано 
велика кількість у ліцеї дітей із ін-
ших областей. Начальник зазначає, 
що заборонити вступати у навчаль-
ний заклад абітурієнтам із інших 
регіонів не можна, оскільки це буде 
обмеженням прав дітей. Адже є За-
кон України «Про загальну середню 
освіту» та Правила прийому до ліце-
їв із посиленою військово-фізичною 
підготовкою, згідно з якими навча-
тись у ліцеї можуть громадяни, які 
проживають на території України та 
на час вступу мають 15 років.

— У 2010 році на адресу ліцею 
був направлений лист обласного 
управління освіти від 10.06.2010 р. 
№1618/02-10, згідно з яким, почина-
ючи з 2010-2011 років, заборонявся 
прийом документів від кандидатів 

на вступ із інших областей без ре-
комендаційного листа управління 
освіти і науки ВОДА, — розповідає 
Павло Боснюк. — Тим самим Ми-
хайло Попович узяв на себе повно-
важення, що не передбачені вищев-
казаними документами, порушуючи 
права дітей.

Ще один промах у ліцеї, вказа-
ний у документі, який розглядала 
комісія, — це недостатня повсякден-
на індивідуальна виховна робота з 
ліцеїстами. Начальник ліцею запев-
няє, що це твердження не відпові-
дає дійсності. За його словами, діти 
знаходяться під контролем учителів 
під час навчання, а після нього — 
під цілодобовою опікою офіцерів-
вихователів, за винятком тих, які 
відбувають додому. Також Боснюк 
повідав, що на кожного ліцеїста 
ведеться журнал індивідуально-
виховної роботи. 

У роботі навчального закладу 

управлінці відмітили й масові відра-
хування ліцеїстів і те, що відрахова-
ні спудеї лишилися поза школою.

— Так, відраховуємо багато, — 
погоджується Павло Боснюк і заува-
жує: — Заклад у нас специфічний, не 
усім під силу навантаження. За 2010 
рік відраховано 17 дітей, вісьмох — 
за станом здоров’я. До нас хлопці та 
дівчата приходять із довідками «здо-
ровий», а коли перевіряємо їх у вій-
ськовому шпиталі, виявляємо низку 
болячок: серцево-судинної системи, 
очей. Так, нещодавно в одного за 
довідкою «здорового» ліцеїста лі-
карі діагностували екзему, бувало й 
таке, що порок серця виявляли. Тож 
ми тут не можемо тримати хворого 
учня, давати йому навантаження та 
доводити до невідомо якого стану. 
Наступні причини, через які відра-
ховували дітей, — це моральна, пси-
хологічна неготовність переносити 
навантаження навчальної програми, 

свідома неготовність реалізувати 
себе у військовій службі. Також зау-
важу, що від кожного відрахованого 
ліцеїста є довідка про те, що він про-
довжує навчання в іншому загаль-
ноосвітньому закладі. 

Начальник ліцею в свою чергу 
відзначив і те, що з боку управління 
освіти йшов систематичний тиск на 
кадрові призначення працівників 
ліцею.

— Мої неодноразові запере-
чення з приводу неправомірних дій 
начальника управління освіти пана 
Поповича трактуються як усілякі 
намагання вийти з-під контролю 
управління або називаються неетич-
ною поведінкою,— каже Боснюк.

Зважаючи на це, «Відомості» 
вирішили поспілкуватись із самим 
очільником управління Михайлом 
Поповичем, аби підтвердити чи 
спростувати слова директора ліцею. 
Одначе головний освітянин області 
навідріз відмовився спілкуватися. 
Він зазначив, що питання про розі-
рвання контракту з Боснюком зня-
ли з порядку денного сесії обласної 
ради за пропозицією голови ОДА 
Бориса Клімчука. Тож, мовляв, із 
його боку тепер некоректно давати 
будь-які коментарі. 

Зауважимо, в день засідання сесії 
обласної ради Борис Клімчук навід-
увався у ліцей, тому, можливо, саме 
це посприяло зміні думки.

Начальник ліцею вважає, що на 
цьому ця справа не закінчиться.

— Я переконаний, що початок 
був покладений уже з моменту спро-
би переписання контракту, тоді у 
мене була «зіркова хвороба». Нині 
мені приписують таке, що я мало 
не злочинець. Думаю, треба чекати 
далі: згодом з’явиться чергова ін-
формація. Якщо ці свічки хтось за-
палює, значить, комусь вони мають 
гріти душу. Втім, я стверджую, що 
діятиму в межах чинного законодав-
ства. Зі мною підписаний контракт 
до 2016 року, я маю обов’язки й буду 
їх виконувати.

Ольга УРИНА

Федерація профспілок 
має нового голову 
На засіданні ради Федерації профспілок України 
більшістю голосів на посаду голови обрали Юрія 
Кулика. Народився він 13 квітня 1949 року в Запо-
ріжжі. З 1972 року — на комсомольській роботі: 
перший секретар Софіївського райкому комсомо-
лу, керівник лекторської групи Дніпропетровсько-
го обкому комсомолу. З 1980 року — на проф-
спілковій роботі. У березні 2009 року обраний 
заступником голови ФПУ. Нагадаємо, попередній 
голова ФПУ Василь Хара сам подав у відставку. 

У селах створять мережу 
соціальних аптек
Відповідне завдання поставив Прем’єр-міністр України 
Микола Азаров. Він доручив Мінздоров’я внести про-
позиції щодо розширення мережі аптечних закладів 
у сільській місцевості шляхом формування соціальної 
мережі аптек на засадах державно-приватного парт-
нерства. До 1 лютого 2012 року Кабмін має розробити 
й ухвалити відповідну постанову. Також доручено ви-
значити обов’язковий асортимент соціально орієнто-
ваних лікарських засобів вітчизняного виробництва та 
граничні ціни на них.
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стільки мільйонів доларів виді-
лив Україні Європейський банк 
реконструкції та розвитку в 
рамках кредитування Україн-
ської програми підвищення 
енергоефективності (UKEEP).


